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EDITAIS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 463/2020 

 

Edital de Convocação n° 050, de 05 de outubro de 2021. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 
 
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Consti-

tuição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 

 
Considerando o Ofício nº 1538/2021 SME de lavra da Secretaria Munici-

pal de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo 

Simplificado para os cargos de AUXILIAR EDUCACIONAL e PROFES-
SOR PEDAGOGO.  

Considerando o Ofício nº 224/2021 UCCI da Unidade Central de Controle 

Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação; 
Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) em 20º convocado(a) 

ao cargo de Auxiliar Educacional pelo Edital de Convocação nº 047.463 

de 23 de setembro de 2021 não se apresentou para tomar posse. 
 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-
minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 463/2020 e alterações,  
 

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-

do(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recur-
sos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua 

Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário 

das 07:00h às 12:30h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data 
da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

 

AUXILIAR EDUCACIONAL 

Classif.    Candidato 

22   GESSICA FRANCA DA SILVA 

 

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-

cias para admissão constante no Edital nº. 463.01/2020 e demais normais 
aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste 

Edital. 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 
463.01/2020 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade dos serviços desta Prefeitura.  

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-

datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 

outros(as) candidatos(as).  
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Primavera do Leste - MT, 05 de outubro de 2021. 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 
 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 

 

ANEXO I 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamen-
to; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 

exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comproba-

tória de registro no respectivo Conselho de Classe e Decla-

ração de não estar cumprindo penalidade imposta após re-
gular  processo administrativo e Certidão de quitação com 

as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exer-

cício profissional para os cargos com profissão regulamen-
tada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 

de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo 

masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 

de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 
idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 

de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desem-

penho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 
condições da acumulação amparada pela Constituição Fe-

deral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exone-
rado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 

qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio 
para recebimento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 

desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a 

Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 
e apresentar o comprovante de agendamento.   
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021 

 

Edital de Convocação n° 118, de 05 de outubro de 2021. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 
 

 

 
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Consti-

tuição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 

 
Considerando o Ofício nº 0792/2021/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo 

Seletivo Simplificado para o cargo de BIOQUÍMICO.  
 

Considerando o Ofício nº 204/2021 UCCI da Unidade Central de Controle 

Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação; 
 

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 203 

convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 111.464 de 23 de setembro de 
2021 não se apresentou para tomar posse. 

 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-

minado, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 464/2021 e alterações,  
 

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-

do(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recur-
sos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua 

Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário 

das 07:00h às 12:30h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data 
da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 
 

 

BIOQUÍMICO 

Inscrição   Classif.    Candidato 

943 3     ANDRIELI DE SOUZA BONADIO DA COSTA  

 
 

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-

cias para admissão constante no Edital nº. 464.01/2021 e demais normais 
aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste 

Edital. 

 
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

464.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade dos serviços desta Prefeitura.  
 

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-
datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 

outros(as) candidatos(as).  

 
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Primavera do Leste - MT, 05 de outubro de 2021. 

 

  

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

Maria Roseli Aparecida Correia 
Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamen-

to; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 
exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comproba-

tória de registro no respectivo Conselho de Classe e Decla-
ração de não estar cumprindo penalidade imposta após re-

gular  processo administrativo e Certidão de quitação com 

as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exer-
cício profissional para os cargos com profissão regulamen-

tada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 

de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo 
masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 

de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 

idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 
de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desem-

penho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fe-

deral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exone-

rado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 

qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio 

para recebimento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a 

Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 

e apresentar o comprovante de agendamento.   
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  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021 

 

Edital de Convocação n° 119, de 05 de outubro de 2021. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 

 
 

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Consti-
tuição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssi-

mo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 
 

Considerando o Ofício SAS nº 0535/2021 de lavra da Secretaria Municipal 

de Assistência Social o qual solicita a convocação mediante Processo 
Seletivo Simplificado para o cargo de MOTORISTA – Categoria “D”. 

 

Considerando o Ofício nº 216/2021 UCCI da Unidade Central de Controle 

Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação; 

 

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 73 

convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 112.464 de 23 de setembro de 
2021 não se apresentou para tomar posse. 

 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-

minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 464/2021 e alterações,  
 

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-

do(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recur-
sos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua 

Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário 

das 07:00h às 12:30h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data 
da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

 

MOTORISTA – Categoria “D” 

Inscrição   Classif.    Candidato 

1472 9      DARIU RODRIGUES DE SOUZA  
 

 

 
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-

cias para admissão constante no Edital nº. 464.01/2021 e demais normais 

aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste 
Edital. 

 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 
464.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade dos serviços desta Prefeitura.  

 
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-

datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 
outros(as) candidatos(as).  

 

V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Primavera do Leste - MT, 05 de outubro de 2021. 

 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 
 

 

Marilene Vieira da Silva 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamen-

to; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 
exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comproba-

tória de registro no respectivo Conselho de Classe e Decla-

ração de não estar cumprindo penalidade imposta após re-
gular  processo administrativo e Certidão de quitação com 

as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exer-

cício profissional para os cargos com profissão regulamen-
tada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 

de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo 

masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 

idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 

de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desem-

penho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fe-

deral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exone-

rado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio 

para recebimento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 

desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a 
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 

e apresentar o comprovante de agendamento.   
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  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 464/2021 

 

Edital de Convocação n° 120, de 05 de outubro de 2021. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 
 

 

 
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Consti-

tuição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 

 
Considerando o Ofício nº 0835/2021/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo 

Seletivo Simplificado para o cargo de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO. 

 

Considerando o Ofício nº 212/2021 UCCI da Unidade Central de Controle 
Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação; 

 

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 744 
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 114.464 de 23 de setembro de 

2021 não se apresentou para tomar posse. 

 
 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-
minado, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 464/2021 e alterações,  

 
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-

do(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recur-

sos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua 
Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário 

das 07:00h às 12:30h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data 
da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Inscrição   Classif.    Candidato 

592         11        FRANCISCA OLIVEIRA COSTA 

 

 

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-
cias para admissão constante no Edital nº. 464.01/2021 e demais normais 

aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste 

Edital. 
 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

464.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-
dade dos serviços desta Prefeitura.  

 

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-

datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 

outros(as) candidatos(as).  
 

V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Primavera do Leste - MT, 05 de outubro de 2021. 

 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 
 

Maria Roseli Aparecida Correia 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamen-

to; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos 
exigidos para o cargo; 

6. Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comproba-

tória de registro no respectivo Conselho de Classe e Decla-
ração de não estar cumprindo penalidade imposta após re-

gular  processo administrativo e Certidão de quitação com 

as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exer-
cício profissional para os cargos com profissão regulamen-

tada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante 

de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo 
masculino; 

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso; 

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação 

frente e verso); 

13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores 

de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de 

idade; 

14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores 
de 18 anos; 

15. Fotocópia do CPF dos pais; 

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desem-

penho das funções inerentes ao cargo pretendido; 

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 

condições da acumulação amparada pela Constituição Fe-

deral; 

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do 

serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exone-

rado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.  

19. Declaração de Bem e Valores; 

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na 

qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio 

para recebimento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial 
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a 

Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 

e apresentar o comprovante de agendamento.   
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ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

N.º 023/2021/SEFAZ 

 

 

A Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Primavera do Leste-

MT, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 

1997, notifica os PARTIDOS POLÍTICOS, os SINDICATOS DE TRA-

BALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS e DEMAIS INTERES-

SADOS com sede neste Município quanto à liberação de recursos abaixo: 

 

 

DATA ÓRGÃO TIPO  DESTINAÇÃO VALOR 

R$ 

04/10/2021 FNS Programa Vigilância em Saúde 6.250,00 

04/10/2021 FNS Programa Vigilância em Saúde 2.635,00 

04/10/2021 FNS Programa Procedimentos MAC 964.084,59 

 

 

Primavera do Leste-MT, 05 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

THIAGO CAMPOS RAMALHO 

Contador / Matrícula 6741 

 

PORTARIA Nº 148 DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Fica declarado Ponto Facultativo o dia 11 de Outubro de 2021 em 

comemoração ao Feriado de 12 de Outubro de Nossa Senhora Aparecida, 

e dispõe sobre a data da realização da Sessão Ordinária do dia 11 de 

Outubro de 2021. 

 

 

MANOEL MAZZUTTI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-

PAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais; 
 

Considerando o Decreto 2.009 de 12 de Janeiro de 2021 do Executivo 

Municipal, publicado no Dioprima 1865 de 13 de Janeiro de 2021; 
 

Considerando o Feriado Nacional de 12 de Outubro de Nossa Senhora 

Aparecida; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Declarar ponto facultativo o dia 11 de Outubro de 2021 

(Segunda-Feira), em comemoração ao Feriado Nacional de 12 de Outubro 

de Nossa Senhora Aparecida. 
 

Art. 2º – A Sessão Ordinária do dia 11 de Outubro de 2021, será realizada 

regimentalmente no dia 13 de Outubro de 2021 (Quarta-feira), com início às 
18h00min, no Plenário das Deliberações “Antonio Santo Renosto” nesta 

Egrégia Casa de Leis. 
 

Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, 
Em 04 de Outubro de 2021. 

 

 

 

VER. MANOEL MAZZUTTI NETO 

Presidente da Câmara Municipal 

 

PODER LEGISLATIVO 

PORTARIA Nº. 149 DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 

 

 

Declara Luto Oficial no Poder Legislativo do Município de Primavera do 

Leste - MT. 
 

 

MANOEL MAZZUTTI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais; 

 
 

R E S O L V E: 

 
 

Art. 1º - DECLARAR LUTO OFICIAL no Poder Legislativo do 

Município de Primavera do Leste – MT, pelo período de 03 (três) dias 
contados desta data, em sinal de pesar pelo falecimento do EX. 

VEREADOR PAULO ROBERTO DONIN. 

 
 

Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

 
 

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE, CUMPRA-SE. 

Primavera do Leste, MT. 
Em 04 de Outubro de 2021. 

 

 

 

MANOEL MAZZUTTI NETO 

Vereador Presidente 

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127119/lei-9452-97

